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Hıfzıssıhha Kurulu Başkanlığı

K A R A R  N O  : 84 
K A R A R  TARİH İ: 30.12.2020  
İLGİ

a) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel M üdürlüğünün 23.12.2020 tarih ve 21267 sayılı Genelgesi
b) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel M üdürlüğünün 27.12.2020 tarih ve 21494 sayılı Genelgesi
c) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel M üdürlüğünün 29.12.2020 tarih ve 21654 sayılı Genelgesi
d) İlçe Sağlık M üdürlüğünün 15.12.2020 tarihli ve 82 Karar sayılı İlçe H ıfzıssıhha Kurul Kararı
e) İlçe Sağlık M üdürlüğünün 22.12.2020 tarihli ve 83 Karar sayılı İlçe H ıfzıssıhha Kurul Kararı

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu K aym akam  Rasim B E L G E  başkanlığ ında aşağıda isim ve unvanları 
yazılı üyelerin katılımı ile 30.12.2020 tarihinde saat 16:00 da toplanm ış olup aşağıdaki karar alınmıştır.

K A R A R

V atandaşlarım ızca son dönem de alınan tedbirlere uyum da gösterilen özveri sonucunda 
Koronavirüs (C o v id l9 )  salgınının yayılım da yeniden düşüş eğilimine girildiği kam uoyunun m alum udur. 
Alınan tedbirlerin eksiksiz ve süreklilik taşıyacak şekilde uygulanm ası bu başarının devamı açısından 
büyük önem taşımaktadır.

İlçemizde U m um i H ıfzıssıhha K anununun 27 ve 72 ’nci Maddeleri uyarınca yukarıda belirtilen 
çerçevede alman ve uygulam adaki kararlara ek kararların alınması uygun görülmüştür.

Bu kapsam d a ;

Bu amaçla hafta sonları uygulanan sokağa ç ıkm a kısıtlamasının önüm üzdeki hafta için yılbaşı 
akşamını da kapsayacak şekilde 31 Aralık  2020 Perşembe günü saat 2 1 .00 ’den 4 O cak  2021 Pazartesi 
günü saat 05 .00 ’e kadar uygulanması kararlaştırılmıştır.

İlgi İçişleri Bakanlığı Genelgeleri ve İlçe H ıfzıssıhha Kurul Kararları ile ; yılbaşı öncesi, yılbaşı 
akşamı ve sonrasında alınması gereken güvenlik tedbirleriyle birlikte C o v id l9  salgınıyla mücadele 
kapsamında alınması gereken önlem ler de belirlenerek bildirilmiştir. Bu kapsam da C o v id l9  salgınıyla 
mücadeleyi akamete uğra tm am ak adına kalabalıkların kontrolsüz şekilde bir araya gelm esine neden 
olacak yılbaşı kutlam alarına m üsaade edilm em esi gerektiği talimatı da verilmiştir.

Sosyal izolasyonun tem inine yönelik  pek çok tedbirin uygulandığı bir o rtam da ; turistik faaliyetler 
kapsamında geçici bir süreyle Ülkem izde bulunan ve bu nedenle sokağa ç ıkm a kısıtlamasından m u af  
tutulan yabancı turistlerin eylemlerinin de salgının yayılımının düşürü lm esinde yakalanan başarıyı 
gölgelem em esi ve salgınla mücadelede zafiyet algısına neden olm am ası açısından oldukça önem  arz 
etmektedir.
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İlçe m erkezim iz ve köylerinde yılbaşı etkinliklerinin yapılm am asına, ku tlam a top lanm a alanı 
olarak kalabalıklara mahal verilm em esine, kolluk kuvvetleri ve zabıta  m aharetiy le  denetimlerin 
yapılmasına, sınırlama getirilen süre boyunca kişilerin (yabancı turistler de dahil) bir araya gelebilecekleri 
etkinliklere müsaade edilm em esine, cadde bulvar veya köy meydanları gibi alanların kalabalıklara yol 
açacak faaliyetlere m üsaade edilm eyerek denetlenmesine,

Sınırlamalara ilişkin kam uoyu bilgilendirmeleri zam anında yapılm asına ve sınırlama getirilen süre 
boyunca belirtilen yerlerin takibi ve tedbirlere uyulm asının sağlanmasına,

Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulam anın  yukarıda belirtilen çerçevede 
eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, kararın işletmelere ve vatandaşlara, Belediye 
Başkanlığı, ilgili oda temsilciliği ve İlgisine göre kam u kurum  ve kuruluşları tarafından ilan/tebliğ 
edilmesine, K aym akam lık  internet sitesinden yayınlanm ası, tedbirlere uym ayanlarla  ilgili Umumi 
Hıfzıssıhha K anununun 2 8 2 ’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durum una göre 
Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara  ilişkin Türk 
Ceza K anununun 195 inci maddesi kapsam ında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Oy birliğiyle karar verilmiştir.
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